
 خودرو باك داخل فرآورده هيسان گيري انذازه اتوهاتيك ساهانه:  هوضوع

 هطخصات سخت افضاسي ٍ ًشم افضاسي ساهاًِ اًذاصُ گيشي هَسد ًظش تِ ضشح صيش هي تاضذ.

 الف( هشخصات سخت افساري :

 CPU  تا ٍيٌذٍصcustomize  ُضذ(CE) تا لاتليت ضثىِ اص عشيك پشٍتىل ،TCP IP  اجشاي دستَسات ٍ

SQL  تا ٍclock rate   MHZ966 

  ،ّوشاُ تا هاطٍل ضثىِ ٍايشلس استاًذاسدGHz 5.8 

  هاطٍلRFID  ،استاًذاسدKHz 558 

 تا لاتليت پزيشش سٌسَسّاي اًذاصُ گيشي استفاع، ، ٍ تطخيص وف تان ٍ 

 UPS 

 پشاب 

 هاطٍل سٌسَس اًذاصُ گيش 

 LCD 

 په تاعشي 

 ضاسطس 

 فلت 

 افساري:ب( هشخصات نرم 

  سيستن ػاهل ٍيٌذٍصCustomize   ضذُ وِ تَسظC++ .وذ ًَيسي ضذُ است 

  ًشم افضاس تحت ضثىِ تَسظC#.Net   .تشًاهِ ًَيسي ضذُ است 

 تاضذ.هي 2SQL server 2008 R ٍ تاًه اعالػاتي

 

گيشي، هاطٍل ضثىِ ٍ سشٍس هي تاضذ )دٍ لسوت تاًه ٍ ايي ساهاًِ ضاهل سِ تخص پشاب اًذاصُ

 اًذ( لاتليت ّا ٍ هضاياي سيستن فَق تِ ضشح ريل هي تاضذ.گيشي دس ساياًِ سشٍس ًصة ضذُگضاسش

 الف( لاتليت ّاي دستگاُ ضاهل هَاسد صيش هي تاضذ:

ضىل ٍ  Dدس تان ّاي فلضي هىؼة هستغيل،    mm 3-+تا دلت  اًذاصُ گيشي استفاع فشاٍسدُ  -5

 استَاًِ اي خَاتيذُ ٍ هحاسثِ حجن تان تا استفادُ اص هؼادالت اًتگشال گيشي تا دلت تاال.

هحاسثِ هيضاى فشآٍسدُ دس ّش تان ٍ جوغ ول ٍ هحاسثِ هثلغ سيالي تش اساس ليوت تَافمي ٍ اسسال  -5

 آى تِ سشٍس تِ صَست تيسين.

 لاتليت صذٍس فيص تاًىي. -6

 .شٍس تَسظ سايش ًشم افضاسّاس SQLلاتليت استفادُ اص تاًه  -7

 

 : قابليتهاي ديگر سيستنب( 
 



 .سشٍس تَسظ اعالػاتي تاًه اص هتٌَع ّاي گيشي گضاسش لاتليت -5

 سفتي ّذس تِ اص هاًغ وِ خَدسٍ تِ هشتَط   RFIDتگ تِ اصاي آى ٍ تان خَدسٍ هطخصات ثثت  -5

 دس هَجَد پيطيي اعالػات ٍسيلِ تذيي ًيض ٍ گشدد هي تؼذي هشاجؼات دس اعالػات ثثت تشاي ٍلت

 خَاّذ سٍيت لاتل اپشاتَس تَسظ هشتَعِ گضاسضات ٍ ًظش هَسد خَدسٍي تِ هشتَط اعالػاتي تاًه

 . تَد

 دستگاُ اص استفادُ اهىاى ٍ وٌذ ساپَست سا دستگاُ صيادي تسياس ضؼاع تاوِ  سيستن تيسين -6

HAND HELD  وٌذ هي فشاّن هتش  200 ضؼاع تا سا. 

 ايي ثثت ٍ دستگاُ تان جذٍل هٌَي تَسظ استاًذاسد غيش ّاي تان هَجَدي گيشي اًذاصُ اهىاى  -7

 .تؼذي هشاجؼات تشاي خَدسٍ تگ دس جذٍل

 HAND دستگاُ تان وٌتشل لاتليت تَسظ خَدسٍ تان دس تغييشات ايجاد ٍ تخلف وطف اهىاى -8

HELD. 
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 هشخصات فني دستگاه انذازه گيري حجن باك خودرو

ٍسدُ داخل تان خَدسٍّاٍ تثذيل تِ حجن ٍ يا اًذاصُ گيشي هستمين اهىاى اًذاصُ گيشي استفاع فشآ-5

 حجن سَخت داخل اًَاع اضىال تان خَدسٍّا.

 % ٍ يا تْتش.5.55%ٍ تىشاس پزيشي 5.58داساي دلت اًذاصُ گيشي  -5

لاتليت اًذاصُ گيشي دس اًَاع هذل تاوْا تا ضىلْا)وشٍي، استَاًِ اي،چٌذ ضلؼي، ضىل ًاهطخص(  -6

 تفاٍت)وشتي استيل،آلَهيٌيَم ،واهپَصيت ، پالستيىي ٍ غيشُ(.ٍ جٌس ه

داساي تائيذيِ ّاي فٌي هٌاسة جْت واسوشد دس هحيغْاي آلَدُ تِ تخاسات فشآٍسدُ ّاي -7

 (IP&EXًفتي)

 داساي حذالل دخالت اپشاتَس دس اًذاصُ گيشي حجن سَخت داخل تان جْت حزف خغاّاي اًساًي.-8

 ُ گيشي ًسثت تِ حالت دستي.افضايص سشػت دس اًذاص -9

 هشتَط تِ خَدسٍ.RFIDاهىاى ثثت هطخصات خَدسٍ ٍ تان آى تِ اصاي تگ  -:

لاتليت اًذاصُ گيشي تاوْاي غيش استاًذاسد ٍ ضٌاسايي ٍ وطف تخلفات ٍ تغييشات)جاساص( ايجاد  -9

 ضذُ دس تان خَدسٍ.

 لاتليت اسسال اعالػات تصَست تيسين تِ سشٍس. -55

 گضاسضگيشي ّاي هتٌَع اص تاًه اعالػاتي تَسظ سشٍس.لاتليت  -55

 تا ضفافيت هٌاسة جْت واس دس سٍضٌايي سٍص ٍ تاسيىي ضة دس فضاي تاص.LCDداساي  -55

 ساػت واسي. 55داساي تاعشي هٌاسة جْت واسوشد حذالل  -56

 داساي ٍصى هٌاسة جْت واسوشد سٍاى اپشاتَس . -57

 لاتليت واسوشد سادُ ٍ سٍاى هتٌاسة تا ضشايظ اپشاتَسي.  -58

 


